
       

    

 
 

Datum: 5.4.2019 

 

Zapisnik skupine VKO dne 5.4.2019 

 

Prisotni: Miha Lovšin, Tatjana Ažman, Maja Dizdarević, Brigita Rupar, Lea Martič, Alicia- Leonor-Sauli- 

Miklavčič, Barbara Gregorič Brezavšček, Staša Bučar, Zlata Šlibar, Barbara Leder, Alenka Blazinšek, 

Nežka Agnes Vodeb, Mateja Gornik Mrvar, Ema Perme, Gorazd Jenko, Tanja Vilič Klenovšek,  

Odsotni: Sašo Niklanovič, Katja Dovžak 

Dnevni red: 
1. Predstavitev mreže Kroj (Alenka Blazinšek Domenis, Zavod Nefiks) 
2. Zapisnik zadnjega sestanka 
3. Predstavitev delavnic iz področja VKO (Lea Martič) 
4. Poročilo o implementaciji delavnic VKO pri koncesionarjih MDDSZ (Barbara Gregorič 
Brezavšček) 
5. Novosti OP ESS 2021-2027 (Gorazd Jenko) 
6. Ureditev pregleda aktivnosti VKO na nacionalnem nivoju (Miha Lovšin) 
7. Razno 
 
Ad.1) Predstavitev mreže Kroj – mladinska mreža za karierni razvoj 

Mladinska mreža za karierni razvoj – KROJ združuje nekatere nevladne organizacije, s specifičnim 

znanjem na posameznih področjih (Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod BoB, JZ Mladi Zmaji, Zavod 

Voluntariat, Mreža MaMa, Zavod TiPovej!, Mladinska postaja Moste), z namenom medsebojnega 

izobraževanja in prenosa znanj. Organizirajo izobraževanja za prostovoljce, tudi na temo kariernega 

razvoja mladih. Prostovoljci spodbujajo mlade, da ustvarjajo svojo karierno pot. Mladim omogočajo 

dostop do informacij in jim ponujajo prostor za razvoj potencialov.  Vizija mreže KROJ je postati 

ključen akter na področju kariernega razvoja mladih in relevanten sogovornik odločevalcem, 

povezovalcem reprezentativnih organizacij. Postavljajo standarde kakovosti na področju 

prostovoljnega dela z mladimi 

Nefiks ima po celi Sloveniji karierne klube, kjer delajo prostovoljci. Pridobijo kompetence za delo. 

Sistem kakovosti vzpostavljajo. Načrt širitve znotraj mreže še ni dokončno postavljen, bo pa po vsej 

Sloveniji. Zavod BOB je še posebej pozoren na ranljive mlade kot so osipniki. Intenzivno delajo z njimi. 

Vse aktivnosti so brezplačne. Aktivno jih iščejo. Razvili so ulično delo, kjer vstopajo v stik z njimi. Želijo 

biti še naprej povezani z našo skupino. Urad za mladino in Movit sta financerja mladinskih mrež.  

Ad.2) Zapisnik zadnje seje.  

Sklepi: v delovnem načrtu za 2019 se med aktivnosti pod naslovom »Medsebojno informiranje, 

povezovanje in usklajevanja dela med člani skupine« namesto »sodelovanje na FB skupnosti« zapiše 

»medsebojno informiranje z novičnikom«.  



       

    

 
 
Sklep: Poročilo o delu za leto 2018 se pošlje vsem 3 svetom (tajnicam)  in sicer za odrasle, za splošno 

in poklicno izobraževanje.  

Sklep: Popravimo dikcijo Delovanje v strokovnih svetih namesto strokovnih skupinah. 

Ad.3) Lea Martič poroča o pripravi razpisa za podelitev koncesij.  Do sedaj so izvajali 3 vrste delavnic, 

za starejše od 50 let, za tiste, ki nimajo težav pri iskanju zaposlitve in za dolgotrajno brezposelne. V 

novem razpisu bo samo 1 delavnica, ki bo trajala 2 meseca. Bodo moduli znotraj delavnice. Pri 

razpisu sodelujejo z ZRSZ, ki brezposelne osebe napotuje na izobraževanje. 30% se jih je zaposlilo po 

delavnicah, kar je dober rezultat. To so večinoma dolgotrajno brezposelni. Kontrolne skupine so 

pokazale, da so delavnice uspešne.  

Sklep: Lea Martič pošlje povzetek evalvacije teh programov.  

Namen delavnic je pridobivanje veščin za ponovno integracijo na trg dela. Ključnih bo 8 modulov: 

motivacija, moje kompetence, karierni cilji, veščine iskanja zaposlitve, iskanje zaposlitve s pomočjo 

družbenih omrežij. Razvili so jih na ZRSZ na podlagi preteklih izkušenj. Vmes so 3 individualna 

srečanja. MIZŠ ima podobno akcijo za zaposlene, ker raziskava PIACC ugotavlja, da je cca 400.000 

odraslih funkcionalno nepismenih.  

Ad.4) Barbara Gregorič Brezavšček poroča o implementaciji Medresorskih smernic kakovosti z 

izvajalci delavnic. Ugotovili so, da so smernice implementirane pri izvajalcih. V naslednji fazi bi 

vsebinsko ugotavljali  kakovost, ne zgolj prek papirjev. Pregledali so 9 izvajalcev.  

Ad.5) Gorazd poroča o novostih OP ESS. V EU je uredba o ESS dogovorjena na ravni Sveta Evrope. 

Ostale uredbe so deloma dogovorjene po blokih. Skupina na SVRK je oblikovana. Vključeni so ljudje, 

ki delajo v delovni skupini 6. Ni še vsebincev. Ko se bo začel pisati tekst, bodo ministrstva imenovala 

svoje predstavnike. Časovnica bo objavljena na spletu in se dela skupaj z ministrstvi. V vsebinski del 

se bo možno vključiti jeseni. Komisija je dala Country report, ker vsebuje priporočila kaj bi morala 

država implementirati. VKO je vključena je pod Trgom dela. To je podlaga, da ministrstva lahko VKO 

uvrstijo v vsebinski del. Simona Hočevar iz SVRK bo vodila programiranje. Prvi osnutek programa bo 

predvidoma narejen v prvi polovici leta 2020.  

Ad.6) Miha Lovšin predlaga, da se zaradi obsežnosti ta točka prestavi na začetek naslednjega 

sestanka. Predlog je sprejet. 

Ad.7) Tatjana Ažman poroča, da je 1.3 mio razdeljen šolam za zaposlitev mladih učiteljev. Naslednji 

MUKS je objavljen na spletni strani ZRSZ.  

Naslednji sestanek bo predvidoma med 10. in 13. junijem 2019.  

Zapisala Brigita Rupar 

 

 

 


